Beste ouders,
Beste begeleider,

We heten u welkom op onze afdeling. Dit is een ‘open’ organisatie die het kind, de
ouders en ieder die het genezingsproces ondersteunt, centraal stelt.
Om het verblijf van uw kind vlot te laten verlopen is uw medewerking erg belangrijk.

Lees daarom aandachtig onze
richtlijnen op de keerzijde.

Meer uitgebreide informatie vindt u in de opnamebrochure en op de eenheid. Laat
ons weten als u nadien nog vragen of bedenkingen hebt.

Onze verpleegkundigen danken u inmiddels voor uw begrip.

Verpleegeenheid K 1

Verpleegeenheid K 2

Hoofdverpleegkundige: Mevr. K. Puttemans

Hoofdverpleegkundige: Mr. B. Troyckens

Tel: 02/477.77.11

Tel: 02/477.77.12



Bij opname op K2 krijgt u een vragenlijst;; vul deze anamnese dadelijk en volledig in opdat de

behandeling van uw kind kan aangepast worden aan eventuele thuisbehandeling en antecedenten.



Uw kind draagt rond de pols een naambandje dat zorgt voor een correcte identificatie.
Verwijder het in geen geval vóór uw kind terug naar huis gaat!



Gehospitaliseerde kinderen hebben regelmatige verzorging en opvolging nodig. Ze blijven
daarom in hun kamer, tenzij ze naar een onderzoek gaan of in de speelzaal zijn.



Aan broers en zusjes en iedereen die op bezoek komt, vragen we eveneens om in de kamer te blijven
zodat de rust van de andere (zieke!) kinderen op de afdeling behouden blijft.
De bezoekuren zijn van 9 uur ’s morgens tot 19 uur ‘s avonds.



Ouders zijn doorlopend welkom maar dienen er rekening mee te houden dat
de deuren van de afdeling om veiligheidsredenen dicht zijn van 21 uur ’s
avonds tot 06 uur ’s morgens.



Eén ouder of begeleider (+18j) mag bij het kind blijven slapen (rooming-in).
Voor deze (één) persoon kunnen ook maaltijden besteld worden. De

medewerkers van de opnamebalie zullen u graag informeren over de prijzen
en elke aanvraag noteren die hen tijdig wordt doorgegeven.



Voor uw kind worden de maaltijden automatisch geregeld; laat ons weten als uw kind iets anders nodig
heeft, voor sommige extra’s kunnen we zelf zorgen in onze afdelingskeuken.



Overnachtende ouders kunnen tijdens de nacht en de dag daarop, gratis parkeren op Parking 2. Als u uw
parkingticket op de afdeling afgeeft krijgt u in ruil een ticket waarmee u de parking kan verlaten (1 ticket
per 24u).



Geef ons steeds door wanneer u wel en niet bij uw kind zult zijn en
spreek de dagelijkse verzorging van uw kind met ons af.

Telkens u de kamer verlaat, is het belangrijk dat:
o

het traliebed veilig gesloten is en

o

eventuele apparatuur (vb: hart-ademhalingsmonitor)
correct aangeschakeld is.



Bij sommige kinderen gelden isolatievoorschriften om de overdracht van besmettelijke ziekten tegen te
gaan. Het niet naleven ervan, kan de gezondheid van anderen in gevaar brengen!



Elke kamer is uitgerust met telefoon en internetverbindinging. De nodige telefoonkaarten zijn te koop in
het winkeltje en aan de opnamebalie kunt u een (gratis) toegangscode voor internet krijgen.

Gsm’s mogen gebruikt of opgeladen worden als er geen medische apparatuur in de kamer staat.

Gelieve deze kaart in de kamer te laten liggen a.u.b.

